
UCHWAŁA NR XLVI/475/17
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz na podstawie art. 6l  ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Wyszkowie 
uiszcza się z góry raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:
1) za I kwartał do 20 marca danego roku;
2) za II kwartał do 20 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 20 września danego roku;
4) za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

§ 2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Wyszkowie uiszcza 
się z góry, bez wezwania w terminie do 20 lipca danego roku.

§ 3.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli 
nieruchomości przelewem lub gotówką na wskazany numer rachunku bankowego Gminy Wyszków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.
§ 5.  Traci moc uchwala NR XXXI/281/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 

2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 
 

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska
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